
Produktets udtryk 
Dyregruppe: Slagtesvin 

Land: Frankrig 
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På trods af en ofte højere værdi end 
konventionelle produkter, er nicheprodukter 
’niche’ af en årsag. Der er et begrænset 
marked for produkterne pga. forbrugernes valg 
og markedskræfter kombineret med høje 
produktionsomkostninger. 

Producenter i Kintoaregionen har tilvalgt de krav, der stilles til at 
producere et højværdiprodukt, ved at beskytte den levende arv (den 
baskiske gris) samtidig med at området bevares (bjergområde, hede, 
skov og græsområder) og aktiviteterne i området videreudvikles. 

Løsningen – Best practice 

På nichemarkeder giver BOB merværdi og garanterer oprindelsen. I 

Spanien (Iberian pork), UK (Gloucestershire Old Spot) og i EU er der 

BOB standarder, der beskytter værdierne for nicheprodukter inden for 

grisekød. Den høje pris for Kintoa grise opnås på et nichemarked, der 

er kendetegnet ved meget små mængder kød: kun et lille antal 

forbrugere er villige til at betale for kød fra disse grise. For landmænd 

i regionen er det en indbringende produktion, der ikke uden videre 

kan øges til store mængder. Det er et eksempel på indtægtskilder i et 

udkantsområde, der bidrager til lokaløkonomien og beskæftiger 

lokalbefolkningen i landdistrikter. 

Punkter til overvejelse og yderligere information 

Omkostninger 

• Stigning i produktions-

omkostninger på ca. 64 %

Fordele 

• Gennemsnitlig pris på

€3,69/kg slagtevægt i 2017

• Prisen kan gå helt op til

€4,07 pr. kg

• Estimat for 2020: €4,35 pr.

kg slagtevægt

• ADG ca. 406 g mod 803 g i

konventionel produktion

• Kintoa producenter tjener

netto €0,58/kg levendevægt

mod et tab på -0,08 pr. kg

hos lokale producenter

• Den højere slagtesvinepris

kompenserer for de højere

produktionsomkostninger.

Cost-benefit analyse 

Link til yderligere forskning 

og projektinformation 

https://eupig.eu/ 

Link til teknisk rapport 

EU kvalitetsordning 

Kintoa Denomination 

Læs mere om Kintoa 

Læs mere om Pierre 

Oteiza (ambassadør) 

Kontakt RPIG (Frankrig): 

Fabien Verliat

Horizon 2020 Statement 

• Renracede, langsomtvoksende dyr. Minimum 12 mdr. til slagt

– defineret af Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB);

• Extensivt opdræt i mere end 12 mdr;

• GMO-fri foder fra det geografiske BOB område (70%);

• Udegående pa arealerne 2-4 mdr efter hvert hold;

• Træhytter, der er integreret med landskabet;

• Slagtevægt på min. 100 kg og rygspæktykkelse på min. 25

mm

KINTOA BOB-kød har en dyb, rød farve, god marmorering 

(intramuskulært fedt >6% i kammen), hvidt fedt et silkeagtigt udtryk. 

Efter tilberedelse er kødet mørt og saftigt. 

https://eupig.eu/
https://www.eupig.eu/meat-quality
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=19200
https://www.kintoa.fr/
https://en.pierreoteiza.com/
mailto:inaporc@inaporc.asso.fr



